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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

แผนเหล็กมุงหลังคา

1. ขอบขาย

1.1 มาตรฐานผลติภัณฑอตุสาหกรรมนีก้ําหนด  ชั้นคณุภาพ รปูราง ขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน วัสดแุละ
การทํา คุณลักษณะที่ตองการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน และการทดสอบแผน
เหล็กมุงหลังคา

2. บทนิยาม

ความหมายของคําทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรมนี ้ มดีังตอไปนี้
2.1 แผนเหล็กมุงหลังคา หมายถึง วัสดุแผนมีลอนแบบเกาะเกยหรือแบบอื่น ๆ ที่คลายกันสําหรับใชมุงหลังคา

ทําจากเหล็กแผนรีดเยน็ที่นํามาเคลือบดวยวัสดุท่ีทนทานตอสภาวะอากาศ ขึน้รูป แลวยึดดวยอุปกรณตาง ๆ
เขากบัโครงหลังคา

3. ชั้นคุณภาพ

3.1 แผนเหล็กมุงหลังคาแบงตามการรับน้ําหนกัแผสมํ่าเสมอออกเปน 5 ชัน้คุณภาพ ตามตารางท่ี 1

ตารางที ่1 ชัน้คณุภาพและการรับน้าํหนกัแผสม่ําเสมอ
(ขอ 3.1 และขอ 9.6.3.1(3))

C 980 980

C 1 960 1 960

C 2 940 2 940

C 3 920 3 920

C 4 900 4 900

ชั้นคุณภาพ

นิวตันตอตารางเมตร

การรับน้ําหนักแผสม่ําเสมอ
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4. รูปราง ขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน

4.1 รปูราง
แนะนําใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

4.2 ขนาด
4.2.1 ความกวางใชงานของแผนเหล็กมุงหลังคา ใหเปนไปตามที่ผูทํากําหนดไวในแบบ โดยมีเกณฑความ

คลาดเคลื่อน  3 มิลลิเมตร
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.1.1

4.2.2 ความยาวของแผนเหล็กมุงหลังคา ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย โดยมีเกณฑความ
คลาดเคล่ือนตามเกณฑทีก่ําหนดในตารางที ่2
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.1.1

ตารางที่ 2 เกณฑความคลาดเคลื่อนของความยาว
(ขอ 4.2.2)

4.2.3 ความหนาของเหล็กแผนที่ไมรวมความหนาของผิวเคลอืบ ตองไมนอยกวา 0.4 มิลลเิมตร
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.1.2

4.2.4 มิติของลอน (ดูรูปที่ 1)
4.2.4.1 ความสงูของลอน

ใหเปนไปตามทีผู่ทาํกาํหนดไวในแบบโดยมเีกณฑความคลาดเคลือ่นตามเกณฑทีก่าํหนดในตารางที ่3
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.1.3

ความยาว

เมตร

 5

0

 10

0
ตั้งแต 10 ขึ้นไป

เกณฑความคลาดเคลื่อน

มิลลิเมตร

นอยกวา 10
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ตารางที่ 3 เกณฑความคลาดเคลื่อนของความสูงของลอน
(ขอ 4.2.4.1)

หนวยเปนมลิลเิมตร

4.2.4.2 ระยะระหวางลอน
ใหเปนไปตามท่ีผูทํากําหนดไวในแบบ โดยมเีกณฑความคลาดเคล่ือน  3 มลิลิเมตร
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.1.4

รูปที่ 1 มิตขิองลอน
(ขอ 4.2.4)

ความสูงของลอน

 3

0

 4

0

เกณฑความคลาดเคลื่อน

นอยกวา 150

ต้ังแต 150 ข้ึนไป
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5. วัสดุและการทํา

5.1 วสัดุ
แผนเหล็กมุงหลังคาตองทําจากเหล็กแผนรดีเยน็ทีม่ีความตานแรงดึงไมนอยกวา 270 เมกะพาสคัล
การทดสอบใหปฏบิัติตามขอ 9.2

5.2 การเคลอืบผวิ
ผิวเคลือบของแผนเหล็กมุงหลังคา ตองมีสมบัติดงันี้

5.2.1 ความทนละอองน้ําเกลอื
เมื่อทดสอบตามขอ 9.3 แลว ผิวเคลือบของแผนเหล็กมุงหลังคาตองไมพอง ยน ออนตัวหรือหลุดลอน
และบริเวณที่เกิดสนมิตองไมเกิน 1.5 มลิลิเมตรจากเสนทีข่ีดไว

5.2.2 การตดิแนนของผวิเคลือบ
เมือ่ทดสอบตามขอ 9.4 แลว ชิน้ทดสอบตองไมราว หรือปรติรงสวนโคงดานนอก และผวิเคลอืบตองไมลอก
หรือลอนออกจากชิน้ทดสอบ

6. คุณลักษณะที่ตองการ

6.1 ลกัษณะทัว่ไป
ตองไมมีขอบกพรองที่สวนตาง ๆ  ของแผนเหล็กมุงหลงัคา เชน รอยแตก การเคลือบผิวไมท่ัวถึง การเสียรูป
และตําหนอิื่น ๆ  ทีเ่ปนผลเสยีหายตอการใชงาน
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพนิจิ

6.2 ความโคงดานขาง
ความโคงดานขางของแผนเหล็กมงุหลังคาตองไมเกนิคาที่กําหนดในตารางที ่4
การทดสอบใหปฏบิัติตามขอ 9.5

ตารางที่ 4 ความโคงดานขาง
(ขอ 6.2)

ความยาว ความโคงดานขาง

เมตร มิลลิเมตร

นอยกวา 10 10

ต้ังแต 10 ข้ึนไป 20
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6.3 การรับน้ําหนกั
6.3.1 การแอนตวั

6.3.1.1 เมื่อทดสอบตามขอ 9.6.3.1(3) แลว ระยะแอนตัวที่ก่ึงกลางตวัอยางตองไมเกิน 1/300 ของระยะ
ระหวางแทนธาร หรือ

6.3.1.2 เมื่อทดสอบตามขอ 9.6.3.1(4) แลว ระยะแอนตัวที่ก่ึงกลางตวัอยางตองไมเกิน 1/900 ของระยะ
ระหวางแทนธาร

6.3.2 การรับน้าํหนกัสูงสดุ
เมื่อทดสอบตามขอ 9.6.3.2 แลว ระยะแอนตัวที่กึ่งกลางตัวอยางตองไมเกิน 1/50 ของระยะระหวาง
แทนธาร

7. เคร่ืองหมายและฉลาก

7.1 ที่แผนเหล็กมุงหลังคาทุกแผน อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็น
ไดงาย ชัดเจน
(1)  คําวา “แผนเหล็กมุงหลังคา”
(2)  ชัน้คุณภาพ
(3)  ความกวางและความหนาของแผนเหล็กมุงหลังคา และมิติของลอน
(4)  ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียน
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ําหนดไวขางตน

7.2 ผูทําผลติภณัฑอตุสาหกรรมทีเ่ปนไปตามมาตรฐานนี ้จะแสดงเครือ่งหมายมาตรฐานกบัผลติภณัฑอตุสาหกรรม
นัน้ได ตอเมือ่ไดรบัใบอนญุาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมแลว

8. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

8.1 รุน ในทีน่ี ้หมายถงึ แผนเหลก็มุงหลังคาชัน้คณุภาพเดยีวกันทีม่รีปูรางเหมอืนกันและทําจากวสัดุเดยีวกัน ทีท่ํา
หรือสงมอบหรือซือ้ขายในระยะเวลาเดียวกัน

8.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้  หรืออาจใชแผน
การชักตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกับแผนทีก่ําหนดไว

8.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรบัสําหรับการทดสอบขนาด ลกัษณะทัว่ไป และความโคงดานขาง
8.2.1.1 ใหชกัตัวอยางแผนเหล็กมุงหลังคาโดยวิธสีุมจากรุนเดียวกันตามจํานวนทีก่ําหนดในตารางที ่5
8.2.1.2 จํานวนตวัอยางทีไ่มเปนไปตามขอ 4.2 ขอ 6.1 และขอ 6.2 ในแตละรายการ ตองไมเกินเลขจํานวน

ทีย่อมรับท่ีกําหนดในตารางที ่5 จึงจะถอืวาแผนเหล็กมุงหลังคารุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด



-6-

มอก. 1128-2535

ตารางที่ 5 แผนการชกัตวัอยางสําหรับการทดสอบขนาด ลกัษณะทัว่ไป และความโคงดานขาง
(ขอ 8.2.1)

8.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบความตานแรงดึง ความทนละอองน้ําเกลือ และ
การตดิแนนของผวิเคลือบ

8.2.2.1 ใหชักตัวอยางเหล็กแผนที่เคลือบแลวแตยังไมไดขึ้นรูปโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน 3 แผน และ
แตละแผนใหมีปริมาณเพียงพอที่จะทําเปนชิ้นทดสอบสําหรับการทดสอบความตานแรงดึง
ความทนละอองน้ําเกลือ และการติดแนนของผิวเคลือบ รายการละ 1 ชิ้น

8.2.2.2 เมือ่ทดสอบตามขอ 9.2 แลว คาเฉลีย่ของผลการทดสอบทัง้ 3 ชิน้ตองเปนไปตามขอ 5.1 จงึจะถอืวา
แผนเหลก็มุงหลงัคารุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด

8.2.2.3 เมื่อทดสอบตามขอ 9.3 และขอ 9.4 แลว ตัวอยางทุกช้ินตองเปนไปตามขอ 5.2.1 และขอ 5.2.2
จงึจะถือวาแผนเหลก็มุงหลังคารุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด

8.2.3 การชักตวัอยางและการยอมรับสําหรับการรับน้ําหนกั
8.2.3.1 ใหชักตัวอยางแผนเหล็กมุงหลังคาโดยวธิีสุมจากรุนเดยีวกนั 6 ชุดตัวอยาง โดยแผนเหล็กมุงหลังคา

ในแตละชุดตัวอยางตองมีความกวางไมนอยกวา 3 ลอน และมีความยาวไมนอยกวา 25 เทาของ
ความสูงของลอนบวกกบั 2000 มลิลิเมตร โดยใหผูทําเปนผูจดัเตรียมอุปกรณเพือ่ใชในการทดสอบ

8.2.3.2 ตัวอยางทุกตวัอยางตองเปนไปตามขอ 6.3 จงึจะถือวาแผนเหล็กมุงหลังคารุนนัน้เปนไปตามเกณฑ
ทีก่ําหนด

8.3 เกณฑตดัสนิ
ตัวอยางแผนเหล็กมุงหลังคาตองเปนไปตามขอ 8.2.1.2 ขอ 8.2.2.2 ขอ 8.2.2.3 และขอ 8.2.3.2 ทุกขอ
จงึจะถอืวาแผนเหล็กมงุหลงัคารุนนัน้เปนไปตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้

ขนาดรุน ขนาดตัวอยาง เลขจํานวนที่ยอมรับ

แผน แผน

    ไมเกิน 500 5 0

       เกิน 500 20 1
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9. การทดสอบ

9.1 ขนาด
9.1.1 ความกวางใชงานและความยาว

วัดความกวางใชงานและความยาวของแผนเหล็กมุงหลังคา มิติละ 3 แหง ที่ก่ึงกลาง และที่ปลายหรือ
รมิท้ังสองขาง แลวรายงานเปนคาเฉลีย่

9.1.2 ความหนา
ใชเครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 0.01 มลิลิเมตร วัดความหนา 3 แหง ตรงสวนท่ีเรยีบโดยไมรวมความหนา
ของผวิเคลอืบ แลวรายงานเปนคาเฉลีย่

9.1.3 ความสงูของลอน
วัดความสูงของลอน 3 แหง ที่ก่ึงกลางและปลายทั้งสองขางของสองลอนยกเวนลอนริม นอกจากรูปทรง
ทีม่ีลอนเดยีวใหวัดทีร่ิมทั้งสองขาง

9.1.4 ระยะระหวางลอน
คํานวณหาระยะระหวางลอน จากสูตร
 ระยะระหวางลอน =  ความกวางใชงานเฉลี่ยของแผนเหล็กมุงหลังคาที่วัดตามขอ 9.1.1

                มิลลิเมตร                                       จํานวนลอน
9.2 ความตานแรงดงึ

ใหปฏิบตัิตามมาตรฐานผลติภัณฑอตุสาหกรรม การทดสอบเหลก็และเหลก็กลา เลม 5 การทดสอบเหล็กกลา
แผนบาง มาตรฐานเลขที่ มอก.244 เลม 5 ในกรณีที่ มอก.244 เลม 5 ครอบคลุมไมถึง ใหปฏิบัติตาม
JIS Z 2201 โดยใชความยาวพิกัด 50 มิลลิเมตร

9.3 ความทนละอองน้ําเกลอื
9.3.1 การเตรยีมช้ินทดสอบ

ตัดเหล็กแผนที่เคลือบแลวแตยังไมไดขึ้นรูปมาทําเปนชิ้นทดสอบ ขนาดประมาณ 50 มิลลิเมตร 
100 มิลลิเมตร

9.3.2 วธิทีดสอบ
ใชมดีกรดีชิน้ทดสอบตามแนวเสนทแยงมมุเปนรปูกากบาทใหลกึถงึเนือ้เหลก็ยาว 3 เซนตเิมตร แลวนําไป
พนดวยละอองของสารละลายโซเดียมคลอไรด 50 กรัมตอลูกบาศกเดซิเมตรท่ีอุณหภูมิหองดวยอัตรา
การพน 1 ถึง 1.5 ลูกบาศกเดซิเมตรตอ 24 ชั่วโมง เปนเวลา 500 ชั่วโมง ลางชิ้นทดสอบ แลวตรวจดู
ผวิเคลือบ
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9.4 การตดิแนนของผวิเคลือบ
9.4.1 การเตรยีมช้ินทดสอบ

ตัดเหลก็แผนที่เคลือบแลวแตยงัไมไดขึน้รูปมาทําเปนชิน้ทดสอบ ใหมคีวามกวาง 75 มิลลเิมตร ถึง 125
มิลลิเมตร และความยาวเปน 2 เทาของความกวาง

9.4.2 วธิทีดสอบ
ใหปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การทดสอบเหล็กและเหล็กกลา เลม 12 การทดสอบ
เหล็กกลาแผนบางและแผนแถบโดยการดัดโคง มาตรฐานเลขที่ มอก.244 เลม 12 โดยดัดโคงเปนมุม
180 องศา จนปลายท้ังสองขนานกันและมีระยะหางเทากับ 3 เทาของความหนาของชิน้ทดสอบ

9.5 ความโคงดานขาง
วางแผนเหล็กมงุหลงัคาบนพืน้เรยีบ แลววดัระยะความโคงทีต่าํแหนงกึง่กลางความยาวของแผนเหลก็มุงหลงัคา
ดังรูปท่ี 2

หนวยเปนมลิลเิมตร

รปูที ่2 การทดสอบความโคงดานขาง
(ขอ 9.5)

9.6 การรับน้ําหนกั
9.6.1 เครื่องมือ

9.6.1.1 เครื่องกดแบบเฟองหรือแบบไฮดรอลิก ที่มีระยะหางระหวางตัวกดทัง้สองเทากบั 1 ใน 3 ของระยะ
ระหวางแทนธาร และสามารถเพิม่แรงกดไดอยางสมํ่าเสมอ

9.6.1.2 เคร่ืองวดัการแอนตัว เชน เครือ่งวัดแบบมีหนาปด (dial gauge) ทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 0.01 มลิลิเมตร
9.6.2 การเตรียมตัวอยาง

ยดึแผนเหล็กมุงหลังคาแตละชดุตวัอยางเขากบัแทนธารดวยอปุกรณประกอบตาง ๆ  ทีใ่ชสาํหรับยดึตดิโดย
แผนเหล็กมุงหลังคาแตละชุดตัวอยางมีความกวางไมนอยกวา 3 ลอน และใหระยะระหวางแทนธารเปน
25 เทาของความสูงของลอน
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9.6.3 วธิทีดสอบ
9.6.3.1 การแอนตวั

(1) ตดิตัง้ตวัอยางโดยใหผวิใชงานอยูดานบน 3 ชดุ และผวิใชงานอยูดานลาง 3 ชดุ ดงัแสดงในรปูที่
3 และรูปที่ 4 ตามลําดับ

(2) ติดตั้งเครื่องวัดการแอนตัวที่กึ่งกลางชิ้นทดสอบและที่ใกลแทนธารท้ังสอง โดยใชคาเฉลี่ย
การแอนตวัทีแ่ทนธารทัง้สองลบออกจากคาการแอนตวัทีก่ึง่กลางชิน้ทดสอบ เปนคาการแอนตวั
ทีว่ดัได

(3) กดน้ําหนัก (P) ลงท่ีรองของลอนจนไดน้ําหนักตามท่ีกําหนดไวสําหรับแผนเหล็กมุงหลังคา
แตละชัน้คณุภาพ แลวรายงานคาการแอนตวั
น้าํหนกักดทีใ่ชทดสอบสําหรบัแผนเหลก็มงุหลงัคาแตละชัน้คณุภาพใหคํานวณจากสูตร

                                 P = 0.75 w b
เมื่อ P คือ น้ําหนกักดทีใ่ชทดสอบ เปนนวิตนั

  w คือ น้ําหนกัแผสมํ่าเสมอจากตารางท่ี 1 เปนนวิตนัตอตารางเมตร
  b คือ ความกวางใชงานของตัวอยาง เปนเมตร
   คือ ระยะระหวางแทนธาร เปนเมตร

(4) ถาคาการแอนตัวตามขอ 9.6.3.1(3) เกิน 1/300 ของระยะระหวางแทนธาร แตยังไมถึง
1/90 ของระยะระหวางแทนธาร ใหกดน้ําหนักไวเปนเวลา 15 นาที คาการแอนตัวจะตอง
ไมเกิน 1/90 ของระยะระหวางแทนธาร หลังจากนําน้ําหนักกดออกไปแลวเปนเวลา 5 นาที
ใหรายงานคาการแอนตวั
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หนวยเปนมลิลเิมตร

รปูที ่3 การทดสอบการรับน้ําหนักเมือ่ผวิใชงานอยูดานบน
(ขอ 9.6.3.1(1))
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หนวยเปนมลิลเิมตร

รปูที ่4 การทดสอบการรับน้ําหนักเมือ่ผวิใชงานอยูดานลาง
(ขอ 9.6.3.1(1))
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9.6.3.2 การรับน้าํหนกัสูงสดุ
เพิ่มน้ําหนักจนเปน 2 เทาของน้ําหนักท่ีใชทดสอบการแอนตัวตามที่กําหนดไวสําหรับแผนเหล็ก
มงุหลังคาแตละชัน้คณุภาพ แลวรายงานคาการแอนตวั
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ภาคผนวก ก.

ตัวอยางรูปรางแผนเหล็กมุงหลังคา
(ขอ 4.1)



-14-

มอก. 1128-2535


